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V e r b i n d e n , I n s pi r e r e n , P a r t n e r s c h a p

Op donderdag 16 juni kwamen 100 partners, relaties
en genodigden naar het Omniversum-Museon voor
het jaarlijkse partnerevenement van The Hague &
Partners. Van tevoren was er weinig bekend over het
programma, maar toch kwam men op die zonnige
middag naar de locatie om het Haagse netwerk te
ontmoeten. Deelnemers wisten één ding. We gaan
kijken naar de toekomst van Den Haag.

De route begint
Directeur, Marco Esser, ontving de gasten voor
de ingang van One Planet Dome, voorheen het

61%

Omniversum. ‘’Na een plenaire start gaan we aan de
slag met verschillende thema’s. Wil jij je vanmiddag
laten verrassen? Kies dan de rechter draaideur. Wil
je liever zelf je thema’s kiezen? Ga dan voor de linker
draaideur.’’
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van jullie liet
zich verrassen
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G e z a m e n l ij k e S t a r t

Lieve mensen, zak lekker onderuit en maak het je
gemakkelijk.
Jullie zie mij niet, maar ik ben Clarisse van The Hague
& Partners en ik zit samen met Joris Hanse van de
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie
helemaal achterin de zaal.
Joris neemt ons mee op een korte reis van zo’n
15 minuten naar de sterren en laat ons zien wat
de sterren kunnen vertellen over de toekomst. We
starten letterlijk waar we nu zijn en binnen een mum
van tijd bevinden we ons in de ruimte…dus hou je
vast; daar gaan we.
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‘’We denken dat er gemiddeld om elke ster 2 planeten
draaien. Veel daarvan zijn onbewoonbaar, maar een
paar procent ervan lijkt enigszins op de aarde. Dat
betekent dat er miljarden aardachtige planeten zijn.
Het zou arrogant zijn om te denken dat de aarde de
enige plek met leven is.’’
‘’Over 1 miljard jaar is de zon zo groot én warm dat
alle oceanen op aarde uitdrogen.’’
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Martijn Aslander over digitale fitheid

96%

Bestaat jouw werk voor een groot deel uit het
opnemen, verwerken en delen van informatie en ben
je daarmee één van de 5 miljoen kenniswerkers die
Nederland rijk is?

van jullie zit meer dan
3 uur per dag achter
zijn laptop

Wil je meer weten over Digitale Fitheid?
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Het

p r o g r a m m a g a at d o o r

5 thema’s, 5 kleuren. ‘’Volg de kleur van jouw thema.’’
Acht dansers van het Haags Hip Hop centrum sprongen
op in de zaal en begonnen te dansen. Gekleed in vijf
kleuren creëerden ze de route, via de tuin, naar het
Museon, waar jullie als groep uit elkaar gingen. Ieder
naar zijn of haar eigen themaruimte.

Duurzaamheid en sociaal ondernemen
Jiska Rutteman van het Haagse bedrijf I-did over hun
sociale onderneming die dé circulaire oplossing voor
oude bedrijfskleding biedt.
Klik hier om te kijken wat je kan doen met oude
bedrijfskleding.
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Iedereen wist dat
er in Den Haag
27.000 personen een
bijstandsuitkering
ontvangen
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Elk jaar gooien we

330 miljoen kilo
textiel weg
Dat wisten jullie allemaal.
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Cybersecurity
Eward Driehuis over wat je morgen al kan doen om
jouw organisatie beter te beschermen.
De sessie gemist maar je wil wel weten hoe?
Klik hier om voor de 8 handvaten die je morgen
kan inzetten om jouw bedrijf cyberfit te maken en
cyberproblemen te voorkomen.

Cybersecurity is als liefde: als je, je
concentreert op wat je niet wil krijg
je niet wat je wel wil.
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Elkaar
onderling, via
een platform,
sneller en
makkelijker
vinden

Patrick Blauw en Lisanne de Roever over de kracht
van samenwerking
Het eerste partnerinitiatief is een feit: op woensdag
29 juni kwamen we samen in Bleyenberg voor een
netwerkborrel.

Nationale
aandacht voor
de Haagse
musea

Klik hier om in contact te komen met Patrick Blauw |
Champion Coach

Meer
internationale
sales
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DIT WENSEN
WE ONSZELF
ALS HAAGSE
PARTNERS

The Hague & Partners

Beter transport
op de website
denhaag.com

65%

van jullie wil elkaar
vaker zien

Platform voor
nieuw werk om de
werkgelegenheid
te verbeteren
binnen de branch

Gezamenlijk
de regio op de
kaart zetten
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Duurzaamheid
Wat voor wereldburger ben jij?
Samen met Diederik Veerman liepen jullie langs de 17
Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen op de One
Planet Expo!

Doel 2: geen honger
Jullie mochten wormen eten, 50% van jullie deed dit.

Doel 5: gender gelijkheid
Bij de vraag wie van deze gezichten is miljonair?
Slechts 2 of 3 personen wezen een vrouw aan.

Doel 6: schoon drinkwater
Water uit de vijver: 2 personen hebben geproefd en
proefden gewoon water.
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Door de coronaperiode
hebben de studenten
weinig praktijkervaring
kunnen opdoen.Vandaag
staan ze voor het eerst
op een evenement en dat
is hartstikke belangrijk
voor het opbouwen van
ervaring in klantcontact.

The Hague & Partners

Docent Nadia Djouad

SPA-time
Koos je er bij de entree voor om je te laten verrassen?
Dan was er een kans dat je één van de 10 plekjes in
de spa bemachtigde. Vijf studenten van het ROC
Mondriaan stonden klaar met verschillende soorten
behandelingen.
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en input!
Wil je het evenement nog een keer
herbeleven of was je er niet bij?
Check hier de aftermovie!
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